
วันที่ 4 เมษายน 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย  

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ    

ผู้บริหาร และบุคลากรส�านักวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียน  

เ รี ยนรู ้  เ รื่ อ ง “ เกณฑ ์ คุณภาพการ ศึกษา เ พ่ือการด� า เนิ น

การที่ เ ป ็ น เ ลิ ศ (EdPEx ) กับการประ กัน คุณภาพภาย ใน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ

สร้างความเข ้าใจและร่วมกันก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงาน  

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง รองอธิการบดี  

และนางวราภรณ์ ฟูกุล ผู ้อ�านวยการส�านักงานคุณภาพและ 

มาตราฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาให้ความรู้และร่วมแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 ส�านักวิจัย

และส่งเสรมิวชิาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้  
เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ 
การด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
กับการประกันคุณภาพภายใน  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

>> วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โครงการอนุรักษ์ศิลปะประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หัวข้อ “การประดิษฐ์ร่มการบูรและการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์”  
   ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

>> วันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2560 โครงการแสดงผลงานและการประกวดผลงานการประดิษฐ์ การวิจัยและนวัตกรรม ณ ประเทศโรมาเนีย

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 

(ASEAN University Network Quality Assurance) 

>> วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดท�าโครงร่างองค์กรของส�านักวิจัยฯ (Organization Profile : OP) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

วันที่ 5 เมษายน 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย รองศาสตราจารย ์ 

ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, รองศาสตราจารย์  

ดร.จ�าเนียร บุญมาก รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รองผู ้อ� านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ ่ายบริการวิชาการ,  

นางธัญรัศม์ิ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขานุการส�านักวิจัยฯ, นายธนวัฒน์ รอดขาว หัวหน้า

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์, นายสมยศ มีสุข รักษาราชการแทน 

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย และบุคลากรส�านักวิจัยฯ เข้าร่วมโครงการอบรม

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร 

ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายในเรื่อง 

“AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)” โดยรองศาสตราจารย์

ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor  ASEAN Uni-

versity Network Quality Assurance (AUN-QA) เป็นวทิยากร ณ ห้อวงประชุมหอมมะลิ  

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้



วันที่ 21 เมษายน 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย

บุคลากรทีมนักปั่นส�านักวิจัยฯ จ�านวน 3 คน เข้าร่วม โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบส�านักงานสีเขียว (Green office) กิจกรรมลดโลกร้อน (Car Free Day) 

: ครอบครัว สนอ. จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน ณ ลานจอดหน้าอาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน และ อาจารย์อภิชาติ สวนค�ากอง รองอธิการบดี ประธานคณะท�างานผลักดัน ส�านักงานอธิการบดีเป็น

ส�านักงานสีเขียว กล่าวรายงาน ซึ่งการเคลื่อนขบวนจักรยาน กิจกรรมจักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน พื้นที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบส�านักงานสีเขียว (Green office)  

กิจกรรมลดโลกร้อน (Car Free Day) : ครอบครัว สนอ. จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน



วนัที ่24 เมษายน 2560 ส�านกัวิจยัฯ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรย์ีวัลย์ เมฆ

กมล รองผู้อ�านวยการส�านกัวิจยัฯ ฝ่ายวจิยั, นางธัญรศัม์ิ ธวชัมงคลศักดิ ์เลขานกุารส�านกัวจิยัฯ,  

นายธนวัฒน์ รอดขาว หวัหน้าฝ่ายปรบัปรงุและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ และนายสมยศ มีสุข 

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตราและประสานงานวิจัย เข้าร่วมโครงการเสวนา 

“มหาวทิยาลยัแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรฐั : พ.ร.บ. มหาวทิยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 

และทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในก�ากับ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงานเสวนา และการสรุปสาระส�าคัญของ 

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และบทเฉพาะกาล โดย อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์,  

อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย ์

สุพจน์ เอ้ียงกุญชร ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ  

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 24 เมษายน 2560 ส�านักวิจัยฯ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมการท�าอาหารพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านอาหาร

ประจ�าถ่ิน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร 

รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย, นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ 

เลขนุการส�านักวิจัย, นางสาววารี ระหงษ์ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี, นายสมยศ มีสุข รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประสาน

งานวิจัย และบุคลากรส�านักวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในมีกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นเมือง 4 ชนิด ได้แก่ คั่วแค ห่อนึ่งไก่ ขนมจีนน�้าเงี้ยว ลาบหมู  

และน�า้พรกิข่าเหด็นึง่ มีนางสาวบวัลอย ธิยนั, นางประน ีมณีฝ้ัน และนางสาวพิมชญา โกสัย เป็นวทิยากร โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จ�านวนทัง้ส้ิน 30 คน  

โครงการเสวนา “มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 

 : พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในก�ากับ” 

โครงการฝึกอบรมการท�าอาหารพื้นเมือง 



วันที่ 25 เมษายน 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมด�าหัวผู้อาวุโสของส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี  

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, รองศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร บุญมาก รองผู้อ�านวยการ  

ส�านักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย 

รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย อุ่นศรีส่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ 

โอสถาพันธุ์, นางนฤดีมล วันชัยนาวิน, นางนงนุช พูลสวัสดิ์, นางจันทร์ทิพย์ ชมดอก, นายประพันธ์ ศิริ, นายวิทยา เจริญอรุณวัฒนา, นายพิชัย สมบูรณ์

วงศ์ และนายทิม เป็งดี ร่วมให้พรแก่บุคลากรส�านักวิจัยฯ  นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการรังสรรค์อาหารพื้นเมือง ได้แก่ ลาบหมู แกงอ่อมหมู ส้มต�า และส้าผัก   

และการประกวดการแต่งกายล้านนาดีเด่น ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมด�าหัวผู้อาวุโสของส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้



 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลต�าบลในเขตพื้นที่อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 11 เทศบาลต�าบล 

จัดเสวนาระดับต�าบล เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมช่องทางจ�าหน่ายส�าหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน” ภายใต้โครงการขับเคล่ือนงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 

(Sansai Development Model) คือ  

       วันที่ 10 เมษายน 2560 ณ เทศบาลต�าบลหนองจ๊อม และเทศบาลต�าบลป่าไผ่

       วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ เทศบาลต�าบลแม่แฝก และเทศบาลเจดีย์แม่ครัว

       วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ เทศบาลต�าบลสันพระเนตร

       วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ เทศบาลต�าบลสันนาเม็ง และเทศบาลสันป่าเปา

       วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองสามัคคี จ�ากัด เทศบาลต�าบลเมืองเล็น และเทศบาลหนองแหย่ง

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล และกลุ่มผลิตสินค้าในชุมชน ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา จ�านวนทั้งสิ้น 720 คน

การเสวนาระดับต�าบล เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายส�าหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน”  

ภายใต้การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่ชุมชน (Sansai Development Model) 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร  

“การบรรยายและฝึกปฏิบัติการตัดแต่งช่อผลล�าไย”
วันที่ 27 เมษายน 2560 ส�านักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การบรรยายและฝึกปฏิบัติการตัดแต่งช่อผลล�าไย” ภายใต้โครงการ 

“การพัฒนาอาชีพเกษตรกรปลอดภัยมุ่งสู ่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร  

อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย 

รองอธิการบด ีมหาวทิยาลัยแม่โจ้ และนางจรินนัท์ เสนานาญ ต�าแหน่งนกัวชิาการ

เกษตร เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ข่วงก�ากึ๊ด ต�าบลชมภู และเทศบาลต�าบล

ท่ากว้าง ต�าบลท่ากว้าง อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 



วันที่ 28 เมษายน 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย รองศาสตราจารย์ 

ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ผู้บริหาร และบุคลากรส�านักวิจัยฯ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ เข ้าร ่วมพิธีด�าหัวผู ้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

ประจ�าปี 2560 เพ่ือเป็นการขอขมา คารวะผู้อาวุโส และร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ 

หรือ เทศกาลสงกรานต์ โดยมี ดร.อ�านวย ยศสุข นายยกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน 

ในการให ้ โอวาส ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ ดร.จ�า เนียร ยศราช อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรี เป็นผู้แทนในการกล่าว 

อวยพรปีใหม่ นอกจากนี ้ยงัมีการจดักิจกรรมขบวนแห่ และการประกวดส้มต�าลีลา โดยทมี

ของส�านกัวจิยัฯ ได้รบัรางวลั รองชนะเลิศอันอับ 1 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวทิยาลัยแม่โจ้

พิธีด�าหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปี 2560 

ประจ�าปีงบประมาณ 2560


